
 

Jak przygotować szkolny przejazd rowerowy? 

 

Jeśli szkoła zdecyduje się zorganizować przejazd rowerowy uczniów do szkoły w ramach Dnia 

Bez Samochodu (ewentualnie przemarsz pieszy), należy wcześniej przemyśleć kilka kwestii. 

Poniższa lista może być pomocna w przygotowaniu przejazdu (przemarszu).  

 

Przygotowanie przejazdu/przemarszu 

- trasa: odkąd i dokąd wiedzie (obejmuje 

zaznaczenie na mapie głównych tras 

dojazdowych oraz miejsc zbiórki uczestników) 

- list dla rodziców informujący o przejeździe 

rowerowym 

- list zawiera również potwierdzenie uczestnictwa dziecka 

- zapewnienie parkingów rowerowych pod szkołą 

- zapewnienie osób towarzyszących, tzn. dorosłych 

wyposażonych w kamizelki odblaskowe, jadących na 

przodzie oraz na końcu przejazdu oraz osób 

patrolujących przejeżdżane punkty komunikacyjne; 

mogą nimi być: 

o nauczyciele 

o rodzice 

o straż miejska 

o wolontariusze 

     -    spotkania ze strażą miejską i wydziałem transportu urzędu miejskiego 

     -    rozplanowanie drogi powrotnej do domu 

      

Przebieg i organizacja: 

- zebranie uczniów w miejscach zbiórek o określonej godzinie (np. 7.00 rano) 

- wspólne spotkanie 

- przejazd z eskortą nauczycieli/rodziców/policji 

- podsumowanie jak udał się przejazd, jakie problemy pojawiły się po drodze, 

niebezpieczne miejsca  

- bezpieczny powrót do domu 

 

Program towarzyszący Dniu Bez Samochodu – dalsze pomysły 

- wystawa projektów zrealizowanych w ramach wcześniejszych zajęć 

- spotkania z rowerzystami (NGO), politykami, urzędnikami i specjalistami, na temat 

zrównoważonego transportu 



 

- spotkania z codziennymi rowerzystami  

- projekcje, wykłady 

 

Promocja: 

- informacje na stronie www szkoły 

- plakaty, ulotki – aktywność dla uczniów 

- informacje w regionalnej prasie, radiu, telewizji  

- informacje na gazetkach ściennych na terenie szkoły 

 

Zasoby rzeczowe: 

- odblaskowa odzież – kamizelki odblaskowe, paski lub koszulki  

- materiały promocyjne (np. plakaty, ulotki) 

- stojaki rowerowe (jeśli szkoła nimi nie dysponuje wystarczającą ilością stojaków 

rowerowych, można skorzystać z przenośnych barierek, które oferują firmy 

zabezpieczające roboty drogowe) 

 

Przykłady działań długotrwałych oraz postanowienia: 

- zamontowanie bezpiecznych stojaków rowerowych 

- warsztaty dla uczniów dotyczące bezpiecznej jazdy na rowerze, serwisowania roweru 

- oznaczenie problematycznych miejsc na drodze 

 

 

 

 


